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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

5.12.2018 A8-0428/59 

Muudatusettepanek  59 

Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Martina Michels, Sofia 

Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Javier Couso Permuy 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0428/2018 

Paul Tang 

teatavate digiteenuste osutamisest saadud tuludelt võetava digiteenuste maksu ühise süsteemi 

kohta 

(COM(2018)0148 – C8-0137/2018 – 2018/0073(CNS)) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Põhjendus 3 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 (3 a) Üldsus nõuab üha rohkem 

peamiselt veebis tegutsevate suurte 

äriühingute õiglasemat maksustamist. 

2018. aasta novembris alguse saanud 

petitsiooni „Tehnohiiud peavad makse 

maksma!“ (Mak[ing] the Tech Giants Pay 

Their Taxes!)1a toetuseks koguti üle 

700 000 allkirja. Uurimisinstituudi 

Kieskompas (Valimiskompass)1b andmete 

kohaselt toetab üle 75 % Taani, Rootsi, 

Prantsusmaa, Madalmaade, Saksamaa ja 

Austria kodanikest digiteenuste maksu 

kehtestamist. 

 __________________ 

 1a Avaaz, Make the Tech Giants Pay Their 

Taxes!, 

https://secure.avaaz.org/campaign/en/tech

_tax_104e/, nov. 2018 

 1b Kieskompas, avalik arvamus 

digitaalettevõtete maksustamise kohta 

kuues riigis, 

https://policies.kieskompas.nl/digital-tax-

report.pdf, dets. 2018 

Or. en 

https://policies.kieskompas.nl/digital-tax-report.pdf
https://policies.kieskompas.nl/digital-tax-report.pdf
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5.12.2018 A8-0428/60 

Muudatusettepanek  60 

Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Martina Michels, Sofia 

Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Javier Couso Permuy 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0428/2018 

Paul Tang 

teatavate digiteenuste osutamisest saadud tuludelt võetava digiteenuste maksu ühise süsteemi 

kohta 

(COM(2018)0148 – C8-0137/2018 – 2018/0073(CNS)) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 8 – lõik 1 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

Digiteenuste maksu määr on 3 %. Digiteenuste maksu määr on 5 %. 

Or. en 
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5.12.2018 A8-0428/61 

Muudatusettepanek  61 

Martin Schirdewan, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Martina Michels, Sofia 

Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Javier Couso Permuy 

fraktsiooni GUE/NGL nimel 

 

Raport A8-0428/2018 

Paul Tang 

teatavate digiteenuste osutamisest saadud tuludelt võetava digiteenuste maksu ühise süsteemi 

kohta 

(COM(2018)0148 – C8-0137/2018 – 2018/0073(CNS)) 

Ettepanek võtta vastu direktiiv 

Artikkel 24 a (uus) 

 

 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek 

 Artikkel 24 a (uus) 

 Läbivaatamisklausel 

 Komisjon hindab käesolevat direktiivi 

kaks aastat pärast ... [käesoleva direktiivi 

jõustumise kuupäev] ning esitab Euroopa 

Parlamendile ja nõukogule selle kohta 

aruande, lisades sellele vajaduse korral 

ettepanekud direktiivi läbivaatamiseks 

kooskõlas digitaalsektori õiglase 

maksustamise põhimõtetega. Komisjon 

hindab eelkõige järgmist: 

 a) digiteenuste maksu määra 

suurendamine 3 %-lt 5 %-le koos vastava 

maksutoetusega, et piirata traditsiooniliste 

ja digitaalsete äriühingute vahelist 

tegelike maksumäärade erinevust; 

 b) digiteenuste maksu kohaldamisala, 

sealhulgas sellise kohaldamisala 

suurendamine, mis hõlmaks 

digitaalliideste kaudu tellitud kaupade või 

teenuste müüki; 

 c) igas liikmesriigis tasutud 

maksusumma;  

 d) käesoleva direktiivi kohaldamisalasse 

kuuluv digitaalse tegevuse liik; 



 

AM\1171415ET.docx  PE631.574v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 e) võimalikud maksuplaneerimise tavad, 

mida üksused kohaldasid digiteenuste 

maksu maksmise vältimiseks; 

 f) ühtse kontaktpunkti toimimine; 

g)  koostöö liikmesriikide vahel; ning  

h)  üldine mõju siseturule, võttes arvesse 

konkurentsi võimalikku moonutamist. 

Or. en 

 

 


